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Verzia: 2/2020K zmluve číslo:

Obchodná spoločnosť/Názov:

Formulár pre doplňujúce údaje

 

Klient

 

Názov / Meno a priezvisko

 

Štát

 

Podiel (%)

 

Vlastnícka štruktúra



Strana 2 z 2

1)
 Súhlas so zverejňovaním svojej obchodnej spoločnosti, názvu či mena a priezviska v súvislosti s prezentačnou činnosťou AKCENTY.

2) Súhlas Klienta s poverením AKCENTY, aby za Klienta v jeho mene a na jeho účet plnila oznamovaciu povinnosti podľa EMIR v súlade s čl. IV ods. 5 tejto zmluvy.
3) Vyhlásenie oprávnenej osoby vo veci svojho postavenia ako Politicky exponovanej osoby, ako je tento pojem vymedzený v čl. II VOP.

Predmet podnikania:

Www: 1)Referenčný klient: 

Súhlas so zaslaním prístupov do OLB dátovou schránkou: ID dátovej schránky:

2)EMIR: :LEI:

Za klienta

Podpis

Meno a priezvisko

Funkcia

V:

Dňa:

Podpis

Meno a priezvisko

Funkcia

V:

Dňa:

Podpis

Meno a priezvisko

Funkcia

V:

Dňa:

Áno Nie

Áno Nie

Áno Nie

Skutočný majiteľ 1

Meno a priezvisko: Dátum narodenia:

3)PEP: 

Miesto narodenia:

Štát:

Daňový domicil: Daňové číslo (US/TIN):

Adresa:

Áno Nie

Skutočný majiteľ 2

Meno a priezvisko: Dátum narodenia:

3)PEP: 

Miesto narodenia:

Štát:

Daňový domicil: Daňové číslo (US/TIN):

Adresa:

Áno Nie

Skutočný majiteľ 3

Meno a priezvisko: Dátum narodenia:

3)PEP: 

Miesto narodenia:

Štát:

Daňový domicil: Daňové číslo (US/TIN):

Adresa:

Áno Nie

Skutočný majiteľ 4

Meno a priezvisko: Dátum narodenia:

3)PEP: 

Miesto narodenia:

Štát:

Daňový domicil: Daňové číslo (US/TIN):

Adresa:

Áno Nie
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